
Vold og kriser (brand og skoleskyderi) i forhold til elever 

 

Forebyggelse 

Undervisningsmiljø 

Det er centralt, at der er et godt undervisningsmiljø.  

Et godt undervisningsmiljø er et miljø, hvor eleverne trives, udvikler sig, udfordres, motiveres og 
lærer nyt. Et godt undervisningsmiljø er trygt, hvor sikkerhed og sundhed er højt prioriteret og 
der er medindflydelse.  

Et godt undervisningsmiljø karakteriseres desuden af en åben, respektfuld kommunikation og 
hensynsfuld adfærd. 

Undervisningsmiljøet afdækkes ud fra det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Det sker bl.a. 
gennem undervisningsmiljøundersøgelsen samt elevundersøgelsernes punkter vedrørende 
trivsel. Der skal på baggrund af undersøgelserne udarbejdes handlingsplaner. 

Handlingsplanerne beskriver hvilke aktiviteter der igangsættes, hvem der er ansvarlig, 
tidsplanen og hvordan der evalueres. 

Udover de generelle undersøgelser skal der også reageres på indikatorer, som f.eks. socialt 
dårligt fungerende grupper, mobberi og højt fravær. 

Den enkelte elev 

Man skal som ansat, medvirke til at identificere og reagere på elever, der ikke trives. Alle ansatte 
er forpligtiget på at reagere på elever, som f.eks. har aggressiv eller destruktiv adfærd, er social 
udstødte, er psykisk uligevægtige, har truende adfærd eller overdreven interesse for skydevåben 
eller vold. 

Reaktionen overfor eleven afhænger af situationen. Man kan selv tale med eleven, men jo mere 
alvorlige hændelserne er eller jo mere problematiske årsagerne er, så skal andre involveres. 
Andre der involveres vil være nærmeste leder eller vejlederne. Det kan derefter besluttes, at en 
psykolog inddrages og i helt alvorlige tilfælde politi og/eller sociale myndigheder. 

 

 

 



Hvis vold, trusler eller krise opstår 

Vold og trusler 

Der er nul tolerance overfor trusler og vold. Det fremgår af ordensreglerne for den pågældende 
afdeling, hvilken sanktioner der anvendes. 

Hvis vold eller trusler opstår, så er den ansattes opgaver: 

• Brug afværgeteknik og – sprog.  
• Trap konflikten ned. 
• Forsøg at løse konflikten 
• Hvis konflikten udvikle sig og du selv føler dig truet, så træk væk og kontakt ledelsen, evt. 

tilkald politiet. 

 

Kriser 

Skoleskyderi 

Hvis en person kommer bevæbnet ind på skolen, så konfronter IKKE personen. 

Alarmer politiet, kontakt ledelsen, advar elever og andre, men først og fremmest flygt væk. 

Eventuelt kan man barrikadere sig og eleverne i et lokale, lægge sig på gulvet og være stille. 

Hvis muligt så mød politiet og orienter om situationen. 

Brand 

Der henvises til de lokale brandinstrukser 

 

Indsats efter 

Efter alle voldsomme hændelser er det vigtigt at de involverede får talt om det og afhængig af 
situationen kan der desuden aftales psykologbistand eller anden relevant hjælp. Nærmeste leder 
er ansvarlig. 


